Part 2

ֵח ֶלק ב

Conversation between the teacher and
David, the student

ּובין ַה ָת ְל ִמיד ָדוִ ד
ֵ מֹורה
ֶ יחה ֵבין ַה
ָ ִשׂ

 ב ֶֹּקר טֹוב:ַמר נַ ְר ִקיס
Mr Narkis: Good morning!
David: Good morning, Mr Narkis
Mr Narkis: What is your name?
David: My name is David.
Mr Narkis: How are you David?
David: Very well, thank you. And you?
Mr Narkis: Fine thank you. I am the
teacher. Who are you? The teacher?
David: No, I am the student.
Mr Narkis: What are you learning?
David: I am learning Hebrew.
Mr Narkis: Here is the book, on the
table.
David: A book in Hebrew or in English?
Mr Narkis: A book in Hebrew.
David: Very good, thank you.
I am in Israel.

 ַמר נַ ְר ִקיס, ב ֶֹּקר טֹוב:ָדוִ ד
? ַמה ִשׁ ְמָך:ַמר נַ ְר ִקיס
 ְשׁ ִמי ָדוִ ד:ָדוִ ד
? ָדוִ ד,לֹומָך
ְ  ַמה ְשׁ:ַמר נַ ְר ִקיס
? וְ ַא ָתה.תֹודה
ָ , טֹוב ְמאֹּד:ָדוִ ד
.ּמֹורה
ֶ  ֲא ִני ַה. טֹוב,תֹודה
ָ :ַמר נַ ְר ִקיס
?ּמֹורה
ֶ ִמי ַא ָתה? ַה
. לֹּא ֲא ִני ַה ַת ְל ִמיד:ָדוִ ד
?לֹומד
ֵ  ַמה ַא ָתה:ַמר נַ ְר ִקיס
.לֹומד ִע ְב ִרית
ֵ  ֲא ִני:ָדוִ ד
. ִהנֵ ה ַה ֶס ֶפר ַעל ַה ֻשׁ ְל ָחן:ַמר נַ ְר ִקיס
? ֵס ֶפר ְב ִע ְב ִרית אֹו ֵס ֶפר ְב ַאנְ ְג ִלית:ָדוִ ד
. ֵס ֶפר ְב ִע ְב ִרית:ַמר נַ ְר ִקיס
.תֹודה
ָ , טֹוב ְמאֹּד:ָדוִ ד

I am learning Hebrew.
Good-bye!

.לֹומד ִע ְב ִרית
ֵ  ֲא ִני.ֲא ִני ְב ִי ְשׂ ָר ֵאל
! ְל ִה ְת ָראֹות,ָשׁלום

1

Conversation between the teacher and

ּובין ַה ָת ְל ִמ ָידה ָשׂ ָרה
ֵ מֹורה
ֶ יחה ֵבין ַה
ָ ִשׂ

Sarah, the student

Mr Narkis: Good morning!
Sarah: Good morning, Mr Narkis
Mr Narkis: What is your name?
Sarah: My name is Sarah.
Mr Narkis: How are you?
Sarah: Very well, thank you.
Mr Narkis: Are you the teacher?

 ב ֶֹּקר טֹוב:ַמר נַ ְר ִקיס
 ַמר נַ ְר ִקיס, ב ֶֹּקר טֹוב:ָשׂ ָרה
? ַמה ִשׁ ֵמְך:ַמר נַ ְר ִקיס
 ְשׁ ִמי ָשׂ ָרה:ָשׂ ָרה
?לֹומְך
ֵ  ַמה ְשׁ:ַמר נַ ְר ִקיס
.תֹודה
ָ , טֹוב ְמאֹּד:ָשׂ ָרה

Sarah: No, I am the student.

?ּמֹורה
ָ  ַא ְת ַה:ַמר נַ ְר ִקיס

Mr Narkis: Are you learning English?

. לֹּא ֲא ִני ַה ָת ְל ִמ ָידה:ָשׂ ָרה

Sarah: No, I am learning Hebrew.
Mr Narkis: Where is the book?

?לֹומ ֶדת ַאנְ ְג ִלית
ֶ  ַא ְת:ַמר נַ ְר ִקיס
.לֹומ ֶדת ִע ְב ִרית
ֶ  ֲא ִני, לֹּא:ָשׂ ָרה

Sarah: Here is the book, and where is the
record?
Mr Narkis: The record is on the table.
Sarah: I am a student.
I am in Israel.

? ֵאיפֹּה ַה ֶס ֶפר:ַמר נַ ְר ִקיס
? וְ ֵאיפֹּה ַה ַת ְק ִליט, ִהנֵ ה ַה ֶס ֶפר:ָשׂ ָרה
. ַה ַת ְק ִליט ַעל ַה ֻשׁ ְל ָחן:ַמר נַ ְר ִקיס
. ֲא ִני ְב ִי ְשׂ ָר ֵאל. ֲא ִני ַה ָת ְל ִמ ָידה:ָשׂ ָרה

I am learning Hebrew.
Good-bye!

.לֹומ ֶדת ִע ְב ִרית
ֶ ֲא ִני
! ְל ִה ְת ָראֹות,ָשׁלום
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